CURS DE FORMACIÓ
Gestió de crisis en seguretat alimentària
Crear una imatge d’empresa pot requerir anys d’esforços continuats i de feina exemplar.
Destruir-la pot ser fruit d’un moment d’improvisació.
Les darreres experiències en crisis de seguretat alimentària han demostrat la importància
de comptar amb protocols d'actuació específics per fer més ràpida la gestió de la crisi.
Les actuacions de les primeres hores son fonamentals en el desenvolupament i resultat
final.
Per tant, és imprescindible estar preparats i disposar d’un sistema de gestió eficaç, tant a
nivell tècnic com de comunicació, per tal de preservar la seguretat dels consumidors i la
imatge de l’organització.
Estem preparats? Sabem per on començar? Hem tingut en compte la comunicació?
En aquest curs podrem conèixer els requisits a treballar abans, durant i després d’una
crisis en seguretat alimentària i posar-los en pràctica en un simulacre fictici (o potser no
tant).
Objectius
Conèixer com organitzar-se per estar preparats davant una crisis en seguretat alimentària
Saber gestionar tècnicament i comunicar eficaçment en el cas d’una situació de crisis
alimentària
Fer un cas pràctic que ens permeti conèixer la realitat d’una situació de crisis
Programa
●

El context actual

●

L'organització interna de l’organització

●

La gestió tècnica de la crisi

●

Comunicació

●

Cas pràctic

Metodologia:
●

Formació “online”
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Destinataris
Aquest curs va dirigit a tècnics de seguretat alimentària, responsables de comunicació i
directius d’empreses alimentàries que han de saber com gestionar de forma eficaç una
possible situació de crisis alimentària

Formador
Sr. Joaquim Domingo. Llicenciat en Química (UB). Màster en Gestió de la Qualitat a
l’Empresa Agroalimentària (UPC). Máster en Gestió d’empreses (UPC). Postgrau en
RRHH (UOC). Coach executiu (EEC-ICF). Consultor en gestió del canvi.
Dades
Data

Dilluns 16 i dimarts 17 de gener del 2023

Horari

16.00 a 18.30 h.

Lloc de realització

Formació online

Preus
Socis d’AVHIC: 40 €
Veterinaris col·legiats, membres de l’ACCTA, col·legiats del CODINUCAT, estudiants i
aturats: 50 € (cal presentar justificant)
Altres: 65 €
Inscripció i pagament
A través de la nostra web: www.avhic.com
Més informació a @AVHiC_cat i a la Secretaria Tècnica d’ AVHiC: avhic@avhic.com
El preu inclou el certificat acreditatiu de l’activitat.
El material didàctic del curs estarà, prèviament, en el lloc web d’AVHIC en format pdf i a disposició
dels assistents. No s’entregarà còpia en paper. El curs es realitzarà en català.
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